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Introdução 

No Brasil, a importância da leishmaniose visceral 

reside não somente na sua alta incidência e ampla 

distribuição, mas também na possibilidade de 

assumir formas graves e letais quando associada ao 

quadro de má nutrição e infecções concomitantes. A 

crescente urbanização da doença ocorrida nos 

últimos 20 anos coloca em pauta a discussão das 

estratégias de controle empregadas. 

Objetivo 

Este estudo tem o objetivo de descrever casos de 

leishmaniose visceral no município de Marabá-Pará. 

Materiais e Métodos 

Foram analisados os casos de leishmaniose visceral 

notificados no Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação desde 2015.Nesse período 

ocorreram 64 casos e 40 do sexo masculino e 24 do 

sexo feminino. 

Resultados e Discussão 

Ocorreram na faixa etária maior de 40 anos, na sua 

maioria associada à coinfecção com outros 

patógenos. A maior incidência ocorreu na faixa 

etária entre 5-9 anos em seguida a faixa etária de 

20-34 anos com 10 casos. Os bairros da periferia 

nos bairros Coca-Cola e Fanta localizadas no 

próprio município concentraram 67,6% dos casos. 

As análises realizadas mostraram a evolução da 

epidemia, desde o seu início em 2002, tendo as 

incidências permanecido altas até 2014, a despeito 

das medidas de controle até agora implementadas 

foram incapazes de eliminar a transmissão e 

impedir a ocorrência de novas epidemias. É feita 

uma breve análise destas medidas e dos desafios a 

serem enfrentados. 

Conclusões 

A prevenção da doença nos cães através da 

imunoprofilaxia aparece como uma alternativa para 

o controle. Uma nova vacina para cães, já testada 

em campo, está sendo industrializada e será 

comercializada no Brasil a partir de 2004. Apesar da 

existência de inúmeros estudos sobre a 

leishmaniose visceral humana e canina, muitas 

lacunas ainda precisam ser preenchidas. 


